
 1 

Raadsvergadering d.d. 27 augustus 2013 agendapunt 14 
 
Aan: 
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 6 augustus 2013 
 
 
Portefeuillehouders:         dhr. H. Berends en dhr. H.H. Assies 
 
Behandelend ambtenaar: dhr. J.E. Ploeger 
Doorkiesnummer:             0592 – 266 884 
E-mail adres:                    j.e.ploeger@tynaarlo.nl 
Verseonnummer:              2013026637 
 
Bijlagen:  
      -     Raadsbesluit (bijgevoegd) 

- Nota inspraak en overleg (bijgevoegd)  
- Tekening Brinkenplan 3.0, ontwerp Klein en Grote Brink (bijgevoegd)  
- Verslag expertmeeting 17/1/2013 (ter inzage) 

 
 
Onderwerp 
Bestemmingsplan Brink Zuidlaren 
 
Gevraagd besluit 
 
1. In te stemmen met het Brinkenplan 3.0; 
2. vast te stellen de nota “Inspraak en overleg bestemmingsplan Brink Zuidlaren”; 
3. burgemeester en wethouders uit te nodigen om het bestemmingsplan Brink Zuidlaren “in 

ontwerp voor de vaststelling” ter inzage te leggen. 
 
Inleiding 
 
Het bestemmingsplan Zuidlaren Brink is sedert eind 2009 in procedure. De eerste versie kon rekenen 
op veel kritiek uit het dorp Zuidlaren. De afgelopen drie jaar is het brinkenplan eerst aangepast tot het 
Brinkenplan 2.0. Dit plan is aan de Klankbordgroep Zuidlaren voorgelegd, die in mei 2013 advies heeft 
uitgebracht.  
De Klankbordgroep heeft geadviseerd in het plan een aantal wijzigingen aan te brengen. Wij verwijzen 
u kortheidshalve naar de wijzigingsvoorstellen 1 tot en met 16 van de Nota inspraak en overleg.  
Wij zijn verheugd over de verkregen overeenstemming met brede lagen van de bevolking en 
organisaties uit het dorp Zuidlaren. De aanpassingen zijn verwerkt in het Brinkenplan 3.0, dat wij u 
hierbij ter vaststelling aanbieden. 
In het verlengde van het Brinkenplan 3.0 zijn de inspraak- en overlegreacties uit eind 2009 en begin 
2010 nu ook van opmerkingen voorzien. 
 
Evenementenbeleid 
 
Met verwijzing naar de bijlagen 1 en 2 van de Nota inspraak en overleg stellen wij voor om in de 
toelichting en in de regels bepalingen op te nemen omtrent de toelaatbaarheid van het medegebruik 
van de in het plangebied opgenomen brinken als evenemententerrein. Deze regeling ligt in het 
verlengde van de Nota Evenementenbeleid van de gemeente Tynaarlo d.d. oktober 2011. 
 
Vervolgprocedure 
 
Het bestemmingsplan kan nu worden gereed gemaakt voor tervisielegging overeenkomstig artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening. 
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Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Wij streven ernaar om u in de raadsvergadering van 10 december 2013 het voorstel te doen om het 
bestemmingsplan vast te stellen. Als alles mee zit zouden de werkzaamheden dan vanaf maart 2014 
kunnen starten. 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
 
Het Brinkenplan 3.0 moet nog worden doorgerekend en besteksgereed gemaakt. Bij de vaststelling 
van het bestemmingsplan krijgt u een overzicht van de kosten. 
Voor de uitvoering van het project zijn de volgende middelen beschikbaar: 
Krediet 2012 (315010028)    350.000,- 
Begroting 2013  (4150196)    600.000,- 
Rioleringsfonds        50.000,- 
Bijdrage Regio Groningen-Assen   100.000,- 
Bijdrage BDU        55.000,- 
       ======= 
Totaal              € 1.155.000,- 
 
De werkzaamheden moeten binnen budget worden uitgevoerd.     
  
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
H. Berends,                             loco burgemeester 
 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,             secretaris 
 


